ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Λευκωσία, 20 Φεβρουαρίου 2020
ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΑΠΟ:

Λεωνίδα Πασχαλίδη, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σε σχέση με το Brexit
Κύριοι,
Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης που σας παρέχει σε σχέση με το Brexit σας
πληροφορεί ότι η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εκδώσει ανακοίνωση/δήλωση πολιτικής
για τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας από την 1/1/2021, δηλαδή μετά τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου. Πρόκειται ουσιαστικά περί ενίσχυσης ή σκλήρυνσης των
ελέγχων/μεταναστευτικών κανονισμών προς την κατεύθυνση που ο Πρωθυπουργός Johnson έχει
ήδη εξαγγείλει. Η δήλωση πολιτικής είναι προσβάσιμη στην Αγγλική μέσω του συνδέσμου:
https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-points-based-immigration-system-policystatement/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement
Τα κύρια σημεία είναι:
- Από 1 Ιανουαρίου 2021 θα ισχύει το καθεστώς για υπηκόους τρίτων χωρών. Οι πολίτες της
ΕΕ και των υπολοίπων χωρών θα έχουν την ίδια μεταχείριση
- Θα δίνεται προτεραιότητα σε όσους κατέχουν ψηλό επίπεδο δεξιοτήτων και προσόντων:
επιστήμονες, μηχανικούς, ακαδημαϊκούς και άλλους με ψηλές δεξιότητες
- Η ελεύθερη διακίνηση για τους πολίτες της ΕΕ θα αντικατασταθεί με σύστημα μοριοδότησης
(points-based system) για να αποφασίζεται ποιοι θα δικαιούνται είσοδο και μακρά διαμονή
στο ΗΒ
- Το πιλοτικό σχέδιο που ισχύει για εποχιακούς εργάτες θα επεκταθεί ενώ θα συνεχιστεί η
διευθέτηση που αφορά τις ανταλλαγές νέων
- Οι φοιτητές που θα εξασφαλίζουν εγγραφή σε πανεπιστήμια του ΗΒ, θα κατέχουν την
Αγγλική γλώσσα και θα αποδεικνύουν πως έχουν τους πόρους για τη διαβίωση τους θα
δύνανται να εισέρχονται στο ΗΒ και να διαμένουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
- Για μικρής διάρκειας επισκέψεις (μέχρι 6 μήνες) οι πολίτες της ΕΕ δεν θα χρειάζονται θεώρηση
εισόδου (βίζα). Επίσης επί του παρόντος θα εξακολουθήσουν να δύνανται να χρησιμοποιούν
τις ηλεκτρονικές πύλες (e-gates)

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22889800 F: +357 22668630 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy

-2- Όσοι θα πηγαίνουν στο ΗΒ (ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους) για σκοπούς εργασίας
ή φοίτησης, εκτός από παραμονές μικρής διάρκειας, θα χρειάζονται βίζα για την οποία θα
καταβάλλουν τέλος
- Για τους περισσότερους πολίτες της ΕΕ θα εκδίδεται ηλεκτρονική βίζα (e-visa)
Το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να σας ενημερώνει άμεσα έτσι που να
προετοιμαστείτε κατάλληλα και να είσαστε σε θέση να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.

Με εκτίμηση,

Λεωνίδας Πασχαλίδης
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
/ΓΒ
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